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ผอ.กองคลัง

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้วขอเปิดประชุมตามระเบียบการประชุมต่อไป
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุม ประจาเดือน เมษายน 2563 ก็ขอขอบคุณทุกท่านในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ที่ผ่านมา ที่ทาให้กิจกรรม สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องด่วน
-ไม่ม-ี
เรื่องจากส่วนราชการ
เรียน ผู้อานวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่าน วันนี้เรา
มีเรื่องที่จะแจ้งเพื่อพิจารณา ในหลายเรื่องด้วยกัน ก็ขอมอบให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ค่ะ
กองคลัง
สาหรับการตรวจงานการเงินและบัญชีฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็
ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ขอขอบคุณทุกกอง/ส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการเตรียม
เอกสารเพื่อรับตรวจด้วยความเรียบร้อย เอกสารก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา
อะไรค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านทาเอกสารให้ครบถ้วน
เรียบร้อยทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบค่ะ
ยกเลิกการหยุด สงกรานต์
ตามมติคณะรัฐมนตรี ...... โดยเห็นชอบให้มีการยกเลิกการหยุดสงกรานต์ 1315 เมษายน 2563 เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่
กาลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ก็ขอให้ทุกท่านมาปฏิบัติงานตามปกติและขอให้งด
เว้นการเดินทางไปต่างจังหวัด การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด
โดยไม่จาเป็น รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น
การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึง
การไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อรวมถึงการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อดังกล่าว ก็ขอให้ทุกท่านพึงปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดด้วยค่ะ
-มาตรการการเฝ้าระวังภายในสานักงานก็ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานและขอให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลัง
หยิบจับสิ่งของด้วยครับ และขอให้งดเว้นการเข้าใกล้กันโดยไม่จาเป็นโดยเว้น
ระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ด้วยครับหากทาได้และขอให้ทุกท่านหากพบเห็น
คนที่กลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงขอให้ช่วยกันแจ้งเข้ามาเพื่อประสาน
สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังต่อไปครับ เนื่องจากโรคระบาดครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงก็
ขอให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังให้พื้นที่ตาบลของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
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สาหรับมาตรการของผู้มาติดต่อสานักงาน ทางกองสาธารณสุขฯ ก็ได้มีมาตรการ
จัดเตรียมเจลล้างมือไว้สาหรับบุคคลภายนอกได้ล้างก่อนและหลังเข้าออก
สานักงานเรียบร้อยครับ ก็ฝากพนักงานช่วยย้ากับผู้มาติดต่อให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
-รับทราบวินัย
ดิฉันจะขอนาเรียน ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 และประกาศ ก.อบต.
จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในข้อ 4 ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทาง
วินัย พ.ศ.2559
“ลดขั้นเงินเดือนหมายความว่า การลดขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล และ
การลดเงินเดือนสาหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบ และการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบให้เพื่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 23/1 ของประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
“ข้อ 23/1 พนักงานส่วนตาบลต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศโดยกระทาการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือ
นอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระทามิได้ยินยอมต่อการกระทานั้น หรือทาให้
ผู้ถูกกระทาเดือดร้อนราคาญ
(1)กระทาการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ
การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
(2) กระทาการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอก
ล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น
(3)กระทาการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การ
ทาสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น
(4)การแสดงหรือสื่อด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามก
อนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
(5)การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์หรือ
เดือดร้อนราคาญ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 84 วรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งได้ ดังนี้”
(1)ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น
ได้รับ ในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(2) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตรา
ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ แล้วแต่
กรณี
ข้อ 7 ให้นาความในข้อ 89 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และ
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งมาใช้บังคับในการนี้ด้วย
----------
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดยโสธร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 5
ปลัด อบต.
ปิดประชุม

โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
อาศัยตามความในมาตร 13(3) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แลมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.
2559
“ลดขั้นเงินเดือน หมายความว่า การลดขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
และการลดเงินเดือนสาหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบล”
----ตามทีห่ ัวหน้าสานักปลัด ได้แจ้งระเบียบนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและวินัยดังกล่าวด้วยค่ะ
-รับทราบเรื่องอื่นๆ
มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
เวลา...น.
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